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Загальні питання культури.  

Проблеми, нагородження, семінари 
Басько Л. Без традиції – нема культури, а без культури – нема нації : [про 

роботу закладів культури Кодим. р-ну: район. іст.-краєзнавч. музею, б-к, літ. 

об’єднання, шк. мистецтв, духов. орк., дит., нар. колективів] // Вісті 

Кодимщини. – 2018. – 3 листоп. – С. 7. 

…учреждён конкурс Киры Муратовой : [Минкультуры Украины совместно 

с Одес. киностудией и Одес. отделением НСКУ учреждают конкурс 

короткометражных фильмов им. Киры Муратовой «Короткие встречи». 

Принять участие могут молодые режиссеры] // Одес. жизнь. – 2018. – 7 нояб. – 

С. 3. 
 

Бібліотечна справа 
Арсеньева Т. Библиотекари – хранители мирового наследия : [ОННБ 

получила грант Укр. культур. фонда на проект «Старинная гравюра – 

национальное достояние Украины»] // Веч. Одесса. – 2018. – 29 ноября. – С. 3. 

Арсеньева Т. Культура по остаточному принципу, но… возможен 

выигрыш : [в пресс-конф., состоявшейся в пресс-центре «Паритет», извест. 

деятели культуры и кураторы арт-проектов держали отчет по теме «Первый 

грант от Украинского культурного фонда: кто получил и на что направил?». 

Среди получивших грант ОУНБ им. М. Грушевского, памяти которого б-ка 

посвящает выездн., в северн. р-нах обл., зональн. фестиваль «Безграничность 

украинской книги». Место проведения пгт Любашевка. В прогр. творч. встречи, 

мастер-классы, театрализ. шоу, выст., награждение победителей лит. конкурса 

«Одеський словограй»] // Веч. Одесса. – 2018. – 1 нояб. – С. 4. 

Арсеньева Т. Книга: право на праздник : [выезд. зональн. фестиваль памяти 

М. Грушевского «Безграничность украинской книги» состоялся в Любашевке в 

результате получения ОУНБ первого гранта Укр. культур. фонда в размере 170 

тыс. грн] // Веч. Одесса. – 2018. – 13 нояб. – С. 1, 3. 
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Безмежність української книги : [у смт Любашівка відбудеться літ. 

фестиваль пам’яті М. Грушевського «Безмежність української книги», 

спрямован. на популяризацію укр. літ. Гості зможуть поспілкуватися з 

письменниками з різних обл. України, подивитися вист. світлин, скуштувати 

нац. страви] // Одес. вісті. – 2018. – 7 лист. – С. 5. 

Безмежжя книги : [у Любашівці відбудеться виїзний зональн. фестиваль 

укр. книги пам’яті М. Грушевського. До участі у заході запрошено 

представників Ананьїв., Балт., Кодим., Любашів., Подільськ. та Савран. р-нів. 

Організатор – ОУНБ ім. М. Грушевського, яка за результатами конкурсу культ.-

мистец. проектів отримала грант Укр. культур. фонду] //Чорномор. новини. – 

2018. – 1 листоп. – С. 3. 

До дня української писемності та мови: [ОННБ пропонує низку культур.-

просвіт. заходів з цього приводу. Тут оголошено «Тиждень мови», у рамках 

якого презентація кн.-ілюстрат. вист., бібліограф. огляд, радіоогляд, засідання 

клубу молодого науковця, електронні вист. тощо] // Веч. Одесса. – 6 нояб. –                   

С. 3. 

Віленська К. Наша мова – наша сила : [в ОННБ до Дня укр. писемності та 

мови розпочався традиц. Тиждень, присвяч. цьому святу. У рамках заходу 

відбулася презентація кн.-ілюстрат. вист. «Українська мова – духовна основа 

народу» тощо] // Одес. вісті. – 2018. – 10 лист. – С. 7. 

Кухарук Т. Мільйони невинних жертв : [ОННБ підготувала низку заходів 

до вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. у зв’язку до його 85-х 

роковин] // Веч. Одесса. – 2018. – 27 нояб. – С. 3. 

Лесина подорож до моря : [в ОУНБ ім. М. Грушевського пройшла 

презентація зб. Лесі Українки «Подорож до моря». Це перше окреме вид. циклу, 

присвяч. 130-річчю першого приїзду 17-річної Лесі до Одеси] // Чорномор. 

новини. – 2018. – 3 лист. – С. 1. 

Расскажу вам за Одессу : [в рамках проекта «Расскажу вам за Одессу» в 

ЦГБ им. И. Франко и фил. № 35 в дружес. обстановке проходят встречи 

читателей, ветеранов, на которых раскрываются неизвест. факты из истории 

города] // Правда за Одессу. – 2018. – 12 нояб. – С. 4. 

Читать – это модно : [в Белгород-Днестров. б-ке для детей и юношества 

им. В. Катаева прошел День библиографии «Книжный континент» под девизом 

«Читать – это модно! Читайте свободно! Читайте везде!» К проекту был 

подготовлен рекомендат. список «Современная мировая литература 14+», 

виртуал. вояж «Путешествие детскими библиотеками мира» и др.] // Правда 

Аккермана. – 2018. – 2 нояб. – С. 8. 

 

Кіномистецтво 
Вербицкий В. Презентация на киностудии : [состоялась премьера док. 

сериала «Пантеон Одессы», на которой представили 3 серии по 20 мин. 

Картину на кинокомпании «Юг-фильм» снимает реж. И. Козлов-Петровский]                                       

// Пресс-курьер. – 2018. – 1 листоп. – С. 12. 
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Еременко В. «Звездный десант» на «полях чудес» : [плюсы и минусы 

работы киношколы при Одес. киностудии] //Одес. вісті. – 2018. – 10 листоп. – 

С. 5. 

Маслова С. Памяти Вадима Костроменко : [на Одес. киностудии прошел 

вечер памяти извест. одес. реж., оператора, засл. деятеля искусств, проф. 

Междунар. ин-та культуры (Турин, Италия), авт. кн. о кино, 60 лет 

посвятившего Одес. киностудии, снявшего как реж. 12 фильмов] // Одес. вісті. – 

2018. – 7 нояб. – С. 5. 

Павлов Е. Вашему вниманию – «Одесский пантеон» : [док. проект об 

извест. деятелях науки, культуры, искусства, нашедших свое упокоение на 2-м 

христиан. кладбище. Это И. Тимченко, М. Водяной, О. Благовидова и мн. др. 

Инф. о героях фильма – из документов и кн., хранящихся в ОННБ, из архив. 

док., из сохранившихся кадров док. кинохроники, и др.] // Одес. вісті. – 2018. – 

7 листоп. – С. 5. 

 

Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк 
Гапоненко Л. Культура – душа народу : [пріоритетними напрямами роботи 

закладів культури Біляїв. р-ну є орг. змістов. дозвілля молоді; пропаганда 

здорового способу життя, формування нац. свідомості, збереження і 

відродження звичаїв, традицій та обрядів укр. народу, створення умов для 

самодіяльн. худож. творчості тощо] // Південна зоря. – 2018. – 7 листоп. – С. 2-

3. 

Федорчук Ю. Сонце сходить і в глибинці : [про найуспішніших самобутніх 

артистів Любашівщини, а саме, про хореографічний колектив «Санрайз», який 

здобув диплом лауреата ІІ ступеню на відкритому Міжнар. фестивалі-конкурсі 

мистецтв «Зірковий бриз-2018» у м. Кітен (Болгарія)] // Одес. вісті. – 2018. –                 

10 листоп. – С. 4. 
 

Літературне життя 
Бржестовская Н.: [во Всемир. клубе одесситов изд-во «Оптимум» 

презентовали кн. А. Рюрикова «Одесские зарисовки» – яркую, мозаич. картину 

жизни обитателей одного из р-нов Одессы – Молдаванки. Авт. фотографий – 

изв. одес. фотохудож. С. Гевелюк] // Слово. – 2018. – 8 нояб. – С. 10. 

Музичко О. Лев Славін – письменник з української Одеси : [27 жовт.                

1896 р. народився в Одесі відомий письменник Л. Славін, який бачив Одесу 

дещо іншою, ніж, наприклад, І. Бабель] // Чорномор. новини. – 2018. – 1 листоп. 

– С. 3. 
 

Музеї. Пам’ятники 
Алексеева Д. Измаил как объект исторического исследования : [зав. каф. 

истории Южноукр. нац. пед. ун-та А. Красножон и голланд. ученый, 

специалист в обл. средневек. истории Осман. Империи М. Тю-Тюнджи 

работают над науч. проектом по исследованию ранней истории г. Измаила. Док. 

свидетельствуют о том, что Измаил был основан по указу султана Мурада III в 

1589 г.] // Веч. Одесса. – 2018. – 6 нояб. – С. 4. 
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Бржестовская Н. : [«Троя и троянцы: миф и историческая правда». Лекция 

под таким названием состоится в музее зап. и вост. искусства. Путешествие в 

историю города-призрака будет совершено вместе с зам. дир. по науч. работе 

музея И. Глебовой] // Слово. – 2018. – 8 нояб. – С. 10. 

Котова М. В поисках золотого «Титаника» : [зав. Подземным геологич. 

музеем ОНУ, исследователь одес. катакомб К. Пронин рассказывает об одес. 

каменоломнях (не путать с катакомбами), о модели «Титаника» размером 10-15 

см из чистого золота, об озерах под землёй, о Катакомбнике, предметах 

обихода, остатках грибных плантаций и др.] // Одес. жизнь. – 2018. – 31 окт. – 

С. 23. 

 

Образотворче мистецтво. Фотовиставки 
Бурлаченко І. Прислухайтесь до гармонії мистецтва : [у Татарбунарах 

відбулось відкриття вист. міжнар. пленеру «Колір оксамиту». Вже 5-й рік 

поспіль ці пленери проходять на річці Расейці. Цього разу участь у пленері 

взяли укр. худож. та гості з Польщі та Латвії, а також вінниц. фольк-рок-гурт 

«Очеретяний кіт»] // Татарбунар. вестник. – 2018. – 22 сент. – С. 1, 3. 

Для тих, кого цікавить історія : [в Захарів. іст.-краєзнавч. музеї відбулася 

обл. пересувна вист., присвяч. 100-річчю революції 1917-1921 років] // Одес. 

вісті. – 2018. – 31 жовт. – С. 2. 

Творчі проекти мають підтримки : [в літ. музеї відкрилась експозиція 

найкращих фоторобіт ХІІІ фестивалю фотоклубів України, який зібрав в Одесі 

учасників з 9 міст нашої країни] // Одес. вісті. – 2018. – 10 листоп. – С. 2. 

Щегленко В. У його картинах живе душа : [творч. портр. одес. худож. В. 

Кудлача] // Чорномор. новини. – 2018. – 1 листоп. – С. 3. 
 

Національні культури 
Віленська К. З поваги до великого поляка : [на початку Днів Республіки 

Польща в Одесі польські представники та шанувальники прийшли до 

пам’ятника видатному землякові – поету А. Міцкевичу, вшанували його 

пам’ять квітами. Але одесити пам’ятають і його рядки, які стверджують життя і 

боротьбу за справедливість] // Одес. вісті. – 2018. – 7 листоп. – С. 5. 

Велев Б. Всеукраинский Собор болгар в Аккерманской крепости : 

[Татарбунар. р-н на Соборе представляли: район. болг. культур.-просвет. о-во 

«Родолюбие», коллектив болг. воскресн. шк. «Българче»; танц. коллектив 

«Росна китка», вок. анс. «Делжирлерка» Дмитров. СДК. Во время Собора 

состоялись выст., марш-парады, мастер-классы и др.] // Татарбунар. вестн. – 

2018. – 22 сент. – С. 3. 

Гудыма М. Обаяние польской культуры : [продолжается ежегод. фестиваль 

«Дни Польши». В прогр. «Забег Независимости», концерт польской музыки 

«Новая классика», выст. плаката Гор. картин. галереи г. Лодзи и др. 

мероприятия] // Веч. Одеса. – 2018. – 1 нояб. – С. 3. 
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День бессарабських болгар : [День бессараб. болгар – це нагадування про 

славне минуле свого народу, який зміг зберегти свою нац. ідентичність і 

самосвідомість. Цьому сприяла робота болг. спільноти Одещини щодо 

збереження етніч. та культур. традицій болг. народу] // Одес. вісті. – 2018. –                           

7 листоп. – С. 2. 

Кандыба А. Виталий Пеньковский: за последние пять лет на моих глазах 

происходят чудеса : [глава обществ. орг. «Белгород-Днестровское румынское 

национально-культурное общество» рассказывает о связях с Румынией, о 

пользе сотрудничества] // Наше місто. – 2018. – 16 окт. – С. 1, 3. 

 

Театрально-концертне життя. Цирк 
Бржестовская Н. : [Одес. обл. театру кукол присвоен почетн. статус 

«академический». Это один из старейших кукольн. театров Украины, он был 

основан в 1932 г. К 80-летию здание было полностью реконструировано. В 

репертуаре театра более 20 спектаклей для детей и взрослых. На знаков. 

событие театр откликнулся премьерой экспериментальн. спектакля «Бабы 

Бабеля»] // Слово. – 2018. – 8 нояб. – С. 10. 

Бржестовская Н. : [в кирхе состоится большой концерт «Саксофон, орган, 

оркестр». Эти неожидан. сочетание прозвучит в исполнении В. Струк (орган),                       

А. Степановой, Ду Ханфона (саксофон) и камер. струн. орк. (дир. И. Чернецкий)] // 

Слово. – 2018. – 8 нояб. – С. 10. 

Гудыма М. Случай на маскараде : [рец. на премьеру сезона – балет 

«Маскарад» на муз. А. Хачатуряна в Одес. театре оперы и балета] // Веч. 

Одесса. – 2018. – 6 нояб. – С. 3. 

Кракалія Р. Гопниця з Поскоту, або Незникоме жахіття мови : [розширена 

рец. на прем’єрну виставу укр. муз.-драм. театру «Вона його любила…» за 

п’єсою білорус. драматурга А. Іванова «З училища» у постановці реж. київ. 

театру «Золоті ворота» і його худож. керівника С. Жиркова] // Чорномор. 

новини. – 2018. – 8 листоп. – С. 3. 

Полищук В. «Маскарад» на сцене Одесской оперы : [рец. на возрожд. 25 

лет спустя легендар. балет по драме М. Лермонтова на муз. А. Хачатуряна в 

театре оперы и балета] // Одес. вестник. – 2018. – 10 нояб. – С. 16. 

Полищук В. Театр гротеска Исаака Бабеля : [рец. на пост. Е. Корняга 

«Бабы Бабеля» в театре кукол. В спектакле заняты 65 кукол и объектов, 

выполнен. в различ. техниках] // Одес. вестник. – 2018. – 3 нояб. – С. 16. 

Ставицкая В. И жизнь, и слёзы, и любовь… : [запущен. в небо 72 шара 

символизировали начало 72-го сезона в театре муз. комедии им. М. Водяного. В 

этом сезоне: премьеры, дет. спектакли об алом парусе надежды, о юной по-

прежнему «Белой акации», о музее театра, о «Тайнах ночного закулисья» и др.] 

// Правда за Одессу. – 2018. – 22 окт. – С. 7. 
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Школи мистецтв, музичні школи, училища 
Киселёва В. «Курочка ряба», «Парк Юрского периода», «Дама с собачкой» 

и другие : [об обл. конкурсе «Искусство оригами», в котором участвовали 

воспитанники шк. эстетич. воспитания, и его победителях] // Веч. Одесса. – 

2018. – 1 нояб. – С. 7. 

Концерт фортепианной музыки : [в гор. дет. муз. шк. им. Л. Гинзбург прошёл 

концерт фортепиан. муз. лауреатов всеукр. и междунар. конкурсов – учеников дет. 

шк. искусств № 5 г. Одессы] // Наше місто. – 2018. – 30 окт. – С. 1. 

Лєбєдєва О. Про талановитих дітей району : [муз. виховання в Савран. р-ні 

– це Будинок творчості школярів і дит. муз. шк.] // Сіл. новини. – 2018. –                             

3 жовт. – С. 3. 

Мистецтво ори гамі : [на базі Татарбунар. район. будинку дит. та юнац. 

творчості, з метою сприяння розвитку творчої активності і худож. здібностей 

молоді, трудов. та естетич. виховання пройшов район. етап конкурсу 

«Мистецтво оригамі». Переможці] // Татарбунар. вест. – 2018. – 20 окт. – С. 4. 

Стала лауреатом : [ученица Белгород-Днестров. гор. дет. худож. шк.                        

Т. Бану стала лауреатом в первой возрастн. категории Всеукр. интернет-

конкурса изобраз. искусства «Моя Батьківщина – сильна Україна». Работа 9-

летней Т. Бану внесена в каталог работ победителей на итогов. выст. в                          

г. Каменское] // Наше місто. – 2018. – 30 окт. – С. 2. 
 

Туризм 
Логвинюк В. Корисний відпочинок поряд з Одесою : [йдеться про садибу 

«Медові роси» у с. Ясенове І Любашівського р-ну, де відкрилася садиба сіл 

зеленого туризму за сімейн. проектом Володимира та Ольги Гогулінських. 

Вони доклали свій творчий потенціал до своєї 150-річної хатини біля річки 

Кодима] // На пенсии. – 2018. – 6 нояб. – С. 8. 

Одесса может стать центром круизного судоходства на Черном море: 

[междунар. ассоц. «MedCruise»планирует в 2019 г. презентацию в США нового 

кольцевого круиз. маршрута по Черному морю, который будет включать 

заходы в порты Турции, Румынии, Болгарии, Грузии. Среди укр. портов это 

Одесса. В порты Крыма и России заходов не будет. После реализации этого 

проекта в Одессу за сезон будет заходить не менее 60 лайнеров] // Окна. – 2018. 

– 30 окт. – С. 12. 

Презентовали туристический потенциал Одессы : [в рамках открытия 

авиарейса Одесса-Бухарест прошел пресс-тур для журналистов и туроператоров 

Румынии. Румын. журналисты интересовались продвижением Одессы на 

междунар. турист. рынке, участием в выст., семинарах, реконструкцией 

памятников др.] // Одес. вестник. – 2018. – 10 нояб. – С. 3. 
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Фестивалі. Конкурси 
Бондарева А. «Виноград не может стоить дешевле помидоров…» : [в с. 

Долинское Ренийс. р-на состоялся 5-й междунар. фестиваль «Свято вина». К 

хозяевам феста приехала делегация из г. Тыргу Окна (Румыния), др. гости]                                

// Одес. вісті. – 2018. – 7 листоп. – С. 5. 

Гудыма М. Зайцы, пчёлы и хорошее настроение : [в Одес. Доме клоунов 

прошёл дет. танцев. фестиваль-конкурс «Фестиваль СНIСК». Рец. и победители 

– воспитанники шк. эстетич. воспитания] // Веч. Одесса. – 2018. – 1 нояб. – С. 7. 

Доба А. У «Гармонії» Гран-прі фестивалю : [хореограф. колектив Окнян. 

центру культури і дозвілля «Гармонія» виступив на XV міжнар. конкурсі-

фестивалі ім. А. Сови і виборов Гран-прі, а Д. Скарвінко здобула І премію у 

номінації «Вокал» і її було нагороджено дипломом і медаллю] // Окнян. вісник. 

– 2018. – 19 жовт. – С. 1. 

«Лавка мастеров» : [в Одессе прошёл 4-й Всеукр. фестиваль «Лавка 

мастеров». В ЦПКиО им. Т. Шевченко собрались более полутора сотен 

мастеров hade-made, много мастеров Украины. Тут и вышиванки, и рушники, 

расписная утварь, игрушки, ювелирн. украшения, вязаные изделия и др.]                             

// «Одес. вестник. – 2018. – 27 окт. – С. 16. 

Одесский детский хор отмечен Золотым дипломом престижного конкурса : 

[в Кишинёве (Молдова) на 10-м междунар. конкурсе-фестивале хоров. музыки 

A Ruqinit Frunza Din VII своё мастерство демонстрировали хоров. коллективы 

Украины, Румынии, Польши, Россиии, Македонии и Молдовы. В категории 

«Детские хоры» хоров. коллектив ДМШ № 5 им. Т. Боевой г. Одессы был 

награждён Золотым дипломом] // Одес. вестник. – 2018. – 3 нояб. – С. 16. 

Олійник А. Всі учасники отримали призові місця : [у Любашівці відбувся 

ІІ обл. фестиваль малих сценіч. форм «Два крила». Дійство пройшло у центрі 

укр. культури. З’їхалися театральні колективи, читці, солісти, танцюристи, 

майстри цирков. жанру з усієї Одещини, причому кожний виконав по 3-4 

номери] // Хлібороб. – 2018. – 7 листоп. – С. 1. 
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Культурне життя Одещини на сторінках преси [Текст] : бібліогр. список                                

/ Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; від. інформації з питань 
культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю; підгот., ред. та комп’ют. набір                                    
Ж. О. Карпінська; коректор О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова. – Одеса, 2019. – 

Вип. 21-22 (1-30 листопада 2018 р.). – 2019. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
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